
1 2 журналисти граждани НПО Други 4 5 6 7 8

зпдои

31

екологично състояние на яз. Пчелина, община 
Ковачевци; наличие на замърсители във водата и 
грунда на язовира и до колко отговаря на 
българските и международни стандарти; 
позволява ли качеството на водата да се отглеждат 
риби и др. аквакултури)

да да, 31/06.08.2010 не
чл. 29 (1) от 
ЗДОИ

32
разрешени водовземания от река Марево от кота 
1320 м до кота 770 м, землище на с. Корница

да

да, 32/ 03.08.2010
не

33

издадените от БДЗБР разрешителни с координати 
като информацията да съдържа фирма титуляр, 
булстат, номер на разрешителното, краен срок, 
воден обект, населено място, община, област, вид 
на разрешителното, цел на ползване;

да

писмо с изх. № ДОИ-
01-36/12.08.2010

не

запитване до 
заявителя 
дали би 
платил 

стойността 
на 

информацият

а съгласно 
чл. 8 т. 2 от 
Тарифата за 
таксите, 
които се 
събират в 
системата на 
МОСВ

34

има ли ограничения за строеж на ВЕЦ на река 
Бяла, земл. на с. Долени, общ. Сандански от кота  
1177 м до кота 770 м;  има ли в сила заповед, 
забраняваща изграждане на ВЕЦ на река Бяла; 
влязал ли и в сила ПУРБ за река Бяла; къде са 
началните координати и кота на река Мелнишка, 
общ. Санднаски;

да не

чл. 8 т. 1 от 
ЗДОИ, инф. е 
предоставена 
с писмо с 
наш Изх. 
№ДОИ-01-

37/04.08.2010

35

каква е процедурата за достап до информация, по-
точно за получаване на списък с фирмите, 
получили разрешително с цел ВЕЦ

да не

инф.е качена 
на интернет 
страницата 
на БДЗБР

Друго

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им

Решение за 
предоставяне на 
достъп до 
информация

Решение за отказ за 
предоставяне на 
достъп до 
информация

Мотиви за отказа ОбжалванеЗаявлен

ие №
Вид на исканата информация Заявител

3



36

копие от административен акт за изграждането на 
водния резервоар с площ около 1 дка в 
северозападния край на Бъндеришка поляна

да не

писмо до 
МОСВ с изх. 
№ ДОИ-01-

40/13.08.2010 
г. 

37

списък с имената и местонахожденията на всички 
изкуствени водоеми - язовири и естествени езера 
на територията на ЗБРБ

да

да, 37/20.08.2010
не

38

хидроложка и екологична характеристика на 
Брезнишка река в землището на с. Горна 
Брезница, ЕКАТТЕ 16136, община Кресна, обл. 
Благоевград от кота 550 м до кота 1100 м на 
реката; площ на водосборния басейн на реката; 
годишен водоотлив на реката; има ли ограничения 
за строеж на МВЕЦ; има ли влязло в сила заповед 
за забрана на ВЕЦ ; има ли влязъл в сила ПУРБ за 
реката.

да не

писмо с изх. 
№ П-01-

27/20.08.10

39

физико-химичен анализ и водни количества за 
река Благоевградска Бистрица, р. Струма преди и 
след Благоевград

да

да, 39/24.08.2010
не

40

дадено ли е разрешение за ползване на физическо 
или юридическо лице на река Доспатска по 
проведена процедура, завършила с решение № 
128/14.09.2005 г. на директора на БДЗБР, а която 
се е произнесъл Административния съд в 
Благоевград с решение по дело 315/2009 г.

да

да, 40/20.09.2010

не

41 копие на преписка №Р-698/12.05.2006 г. да да, 41/11.10.2010

42

преглед на документи към обществена поръчка 
"Оценка на въздействието от дифузни източници 
на замърсяване върху водните тела"

да не

43

издадени разрешителни и подадени заявления за 
водовземане с цел ВЕЦ за река Градевска между 
коти 510 и 465 м

да да, 43/03.12.2010, 
частичен

не чл.13 ал.1 т.1 
от ЗДОИ

44 разрешителни за водоползване от река Места да да, 44/03.12.2010 не

45

мерки на БДЗБР срещу незаконното поливане, 
такса за водоползване на "Калида" ООД, мерки на 
БДЗБР срещу закононарушенията на "Калида" 
ООД, мерки на БДЗБР срещу преоразмеряването 
на тръбопровода на "Калида" ООД

да

да, 45/16.12.2010

не

46

брой действащи разрешителни за ползване на

воден обект за добив на инертни материали и с

цел защита от вредно въздействие на водите; общ
обем на разрешените количества за добив на

инертни материали, както и информация за

докладваните обеми на иззети инертни материали.  

да

да, 46/15.12.2010

не



47

мерки на БДЗБР за предотвратяване на

замърсяването на гр. Гоце Делчев с фекални води
на хотел-ресторант "Воденицата"; мерки на БДЗБР
срещу изграден от Васил Червенков бетонов мост

над р. Делчавска в земл. на гр. Гоце Делчев

да

да, 47/06.01.2010

не

общо 17 0 6 4 7 11 0 0 0 6


